
KINNITUS ALTKÄEMAKSUGA MITTESEOTUSE KOHTA

Käesolevaga mina, allakirjutanu, annan enda ja esindatava äriühingu nimel järgmised kinnitused: 

1. Olen teadlik, et Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus (kindlustusandja) lähtub krediidikindlustuse
pakkumisel muuhulgas OECD juhendist: Recommendation of the Council on Bribery and Officially
Supported Export Credits.

2. Olen teadlik, et Eestis kehtiva Karistusseadustiku kohaselt on karistatavad nii avaliku kui erasektori
altkäemaksusüüteod, muuhulgas ka välisriigis toime pandud altkäemaksusüüteod, ning et selliste süütegude
korral on karistuseks ettenähtud rahatrahv või vanglakaristus ning süüteoga omandatud vara
konfiskeerimine.

3. Käitun rahvusvahelistes äritehingutes vastutustundlikult ja rakendan mõistlikku hoolt selleks, et ära tunda ja
ära hoida korruptsiooniohtlikke olukordi ning vältida seotust altkäemaksu andmise, saamise ning
vahendamisega seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide kindlustamiseks on vajalik
Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus.

4. Tegutsen kooskõlas altkäemaksu keelavate õigusaktidega, jälgin, et minu tegevus oleks kooskõlas kõigi
nende riikide õigusaktidega, mis omavad puutumust äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide
kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus.

5. Nõustun andma Aktsiaseltsile KredEx Krediidikindlustus täielikku ja tõest informatsiooni äritehingu kohta,
millest tulenevate ostja makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus
pakutav teenus, sh informatsiooni kõigi tehingus osalevate isikute (sh pooled, finantseerijad, agendid jne) ja
kõigi tehinguga seoses makstavate tasude kohta.

6. Minu esindatav äriühing ega selle äriühingu nimel seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide
kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus, tegutsev ükski isik (sh
füüsiline ja juriidiline isik) ei ole seoses selle äritehinguga ega sellega seotud muude kokkulepetega võtnud,
pakkunud ega vahendanud altkäemaksu ega kavatse altkäemaksu võtta pakkuda ega vahendada.

7. Minu esindatav äriühing ega selle äriühingu nimel seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide
kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus, tegutsev ükski isik (sh
füüsiline ja juriidiline isik) ei ole avaliku ega erasektori altkäemaksusüütegudes süüdistatav, kahtlustatav
või muul moel uurimise all Eestis ega välisriigis. Kui mõni isik on süüdistatav, kahtlustatav või muul moel
uurimise all, siis avaldan selle kohta tõese ja täieliku info allpool kinnituse andja selgitusena.

8. Minu esindatav äriühing ega selle äriühingu nimel seoses äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide
kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus pakutav teenus, tegutsev ükski isik (sh
füüsiline ja juriidiline isik) ei ole viie aasta jooksul enne Aktsiaseltsilt KredEx Krediidikindlustus
krediidikindlustuse taotlemist ei avaliku ega erasektori altkäemaksusüüteos kohtu poolt süüdi mõistetud ega
ühegi vahekohtu otsuse kohaselt seotud altkäemaksu andmise, saamise või vahendamisega ega muu
samaväärse meetme subjektiks. Kui mõni isik on süüdi mõistetud või olnud seotud altkäemaksu andmise,
saamise või vahendamisega, siis avaldan selle kohta tõese ja täieliku info allpool kinnituse andja
selgitusena.

9. Äritehinguga, millest tulenevate ostja makseriskide kindlustamiseks on vajalik Aktsiaseltsi KredEx
Krediidikindlustus pakutav teenus, seoses mis tahes teistele juriidilistele isikutele või füüsilistele isikutele
makstud või maksmisele kuuluvad tasud on eranditult õiguspärased.

10.Olen teadlik, et tehingus osaleva isiku, eelkõige kindlustusvõtja, seotus altkäemaksuga võib tähendada, et
Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus ei sõlmi kindlustuslepingut, peatab kindlustushüvitise väljamaksed,
ütleb üles varem sõlmitud kindlustuslepingu või nõuab tagasi juba välja makstud kindlustushüvitise.

11.Kohustusn viivitamatul informeerima Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus sellest, kui mõni ülaltoodud
punktides antud kinnitustest osutub ebaõigeks.

Kinnituse andja selgitused seoses ülal toodud kinnitustega (vajadusel): 
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